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1. Bevezetés

Az informatikai eszközök elterjedésével az eszközöket használók gép általi azo-

nosítása kiemelt problémává vált. A felhasználók egyszer¶ hozzáférést szeretnének

a különböz® kiszolgálókhoz, mint például e-mail kliensek, banki felületek vagy kö-

zösségi hálózatok pro�ljai. Ugyanakkor biztosak szeretnének lenni abban is, hogy

ezekhez senki más nem fér hozzá. A hagyományos azonosítási módszerek valamilyen

kódot használnak. Ez lehet például �zikai eszközön tárolt vagy a felhasználó által

fejben tartott. Azonban a kóddal azonosító módszernek két nagy hátránya is van.

El®ször is, el®fordulhat, hogy ellopják, vagy a felhasználó elveszíti, elfelejti. Másod-

szor pedig lehetséges, hogy valaki lemásolja. Ekkor a személy, aki rendelkezik valaki

más kódjával vagy annak egy másolatával, automatikusan hozzáfér a valódi tulaj-

donos pro�ljaihoz. A legnépszer¶bb azonosító módszerek az úgynevezett memória

alapú módszerek. Ezek az embereket úgy azonosítják, hogy a tudásukat tesztelik.

A tudás általában egy titkos jelszót jelent, ami sajnos szintén ellopható vagy ki-

található, estleg kikényszeríthet®. Ezen hátrányok miatt egyre fontosabbá válik az

úgynevezett biometrikus azonosítás.

A biometrikus azonosítás alapja a felhasználó egy vagy több �zikai, �ziológiai

tulajdonságának mérése. A biometrikus azonosítás legf®bb el®nye az, hogy sokkal

nehezebben hamisítható, mint a kód alapú módszerek. Továbbá el®ny a felhaszná-

lók számára, hogy nem kell semmit megjegyezniük vagy rendelkezniük valamilyen

tárggyal. További tulajdonsága a biometrikus azonosításnak, ellentétben a kód alapú

módszerekkel, hogy lehet®vé tesz negatív azonosítást is. Ez azt jelenti, hogy olyan

emberek is azonosíthatóak ezekkel a módszerekkel, akik nem szeretnék, hogy valaki

azonosítsa ®ket (például b¶nügyi nyomozások esetén). A biometrikus tulajdonságo-

kat ideális esetben nem lehet kölcsön adni sem és az ellopásuk is nagyon bonyolult.

Az emberi tulajdonságok között sok olyan van, ami mérhet® és jó alapja lehet

az emberek azonosításának. A különböz® azonosítási módszerek összehasonlítására

számos kritérium használható. A legfontosabb a mért tulajdonságok megkülönböz-

tet® képessége. Ez azt mutatja meg, hogy az adott tulajdonság különböz® emberek

esetén mennyire tér el. Az emberek testh®mérséklete vagy a tenyér formája könnyen

mérhet®, viszont ezek nem igazán jellegzetes tulajdonságok, sok ember esetén lenne

ugyanolyan érték¶ az eredmény. További fontos kritérium a módszer ismételhet®-

sége. Egy módszer ismételhet®, ha egy személy esetén id®ben és térben különböz®

vizsgálatok esetén ugyanazt az eredményt adja.

Egy ujjnyom jó választásnak t¶nhet, azonban például megsérülhet vegyszerekkel

való érintkezés vagy baleset során. Az arc alakja könnyen megváltoztatható például

bajusz növesztésével vagy szemüveg viselésével. Ugyanakkor a tenyér alakja vagy
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az írisz mintázata nem változtatható meg egyszer¶en. A leggyakrabban alkalmazott

biometrikus azonosítási módszer emberek felismerésére az ujjnyom, az arc formája

és az írisz mintázata. Mindhárom módszernek van azonban egy jelent®s hátránya: a

személy azonosításhoz csupán csak a megfelel® testrésze szükséges. Az azonosítandó

ember lehet eszméletlen, vagy egyes esetekben akár halott is. S®t, a potenciális hami-

sítók megpróbálhatják modellezni a személy adott testrészeit mesterséges ujjal vagy

kontaktlencsével. Egy elhagyott hitelkártya könnyen letiltható, egy ellopott jelszó

lecserélhet®, de az ujjnyom vagy az írisz megváltoztatása már nehezen kivitelezhet®.

A már korábban leírt problémák kiküszöbölése érdekében egyre több �gyelem

fordult az olyan módszerek felé, amelyek nem csak az emberek statikus �zikai tu-

lajdonságait mérik, hanem a viselkedési mintáikat is. A viselkedési biometria alapja

valamilyen emberi tevékenységb®l származó adat, tehát ennek mindig van id®kompo-

nense. A viselkedési biometria f® el®nye az, hogy általában nehéz hamisítani, hiszen

nehéz pontosan utánozni valakinek a viselkedését. Ugyanakkor ezek a módszerek

sokszor kevésbé ismételhet®ek, mert az emberi viselkedés sokszor változékony. En-

nek eredményeképp magasabb a hibaarány mint a �ziológiai módszerek esetén, így

a használatuk a gyakorlatban egyel®re ritka.

A szem az egyik legbonyolultabb emberi szerv, a mozgásának elemzése sokat

elárulhat az egyes emberekr®l. Számos tanulmány elemzi a szemmozgásokat annak

érdekében, hogy betegségeket diagnosztizáljon vagy lelkiállapotokat ismerjen fel. Ed-

dig kevés foglalkozott azzal, hogy az embereket azonosítsa a szemmozgásuk jellemz®i

alapján, melyeknek mai tudásunk szerint számos állapottól, tudatosságtól független

tulajdonsága van, amelyeket nagyon nehéz hamisítani. Lehetséges, hogy egy ember

megtanulja utánozni valaki aláírását vagy járását, de úgy t¶nik, hogy azt lehetetlen

megtanulni utánozni ahogyan az egyes emberek a szemüket mozgatják.

2. Ismertet® a szemmozgásokról

A szemmozgásoknak két alapvet® típusa van. Az els® típus a tekintet egy helyben

tartása, vagyis a �xáció. Azonban a szem a �xáció során sincs teljes nyugalomban,

ekkor is �nom mozgásokat végez. Az agy a �xáció során veszi fel a látáshoz szükséges

információkat. A �xációk id®tartama nagyságrendileg 250�300 ms.

A szemmozgás második típusa a szakkád. Ez egy gyors szemmozgás, amely fo-

lyamán a tekintet az egyik tárgyról átugrik a másikra. A szakkád kiváltható önként,

de el®fordulhat re�exszer¶en, inger hatására. A szakkádok során nincs információ-

felvétel, azaz a látás ilyenkor �kikapcsol�. Ez a jelenség a szakkádikus elnyomás. A

szem a szakkádok során a változtatásokra sem képes reagálni. Ha a szakkád közben a
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céltárgy elmozdult, akkor a szemnek egy új szakkádot kell indítania, hogy korrigálja

a hibát. Ez a tulajdonság jelenti azt, hogy a szakkádikus szemmozgás ballisztikus.

A szakkádok id®tartama nagyságrendileg 15�100 ms [1].

3. A feladat és az adatok bemutatása

A szemmozgás alapú azonosítás megoldására 2012-ben egy versenyt írtak ki [2]. A

verseny leírása az adatbányászati versenyeket összegy¶jt®, www.kaggle.com [3] cím¶

oldalról volt elérhet®. A verseny eredményeit a BTAS 2012 (The Fifth IEEE Inter-

national Conference on Biometrics: Theory, Applications and Systems, September

23�27, Washington DC, USA) konferencián mutatták be.

A verseny teljes adathalmaza és leírása a honlapról továbbra is letölthet®. Az

adathalmaz 37 kísérleti alany 978 mintájából áll. A mérések 250Hz frekvencián m¶-

köd® Ober2 szemmozgást követ® eszközzel történtek [4]. Minden kísérleti helyzetben

2048 szempozíció mérés történt, tehát minden kísérlet id®tartama 8192 ms. A mé-

réshez használt képi stimulus egy 3× 3-as mátrixban ugráló pont. A kísérlet során a

pont 11-szer változtat helyet, így összesen 12 helyen villan fel pont. Az els® pont a

képerny® közepén jelenik meg, a kísérleti személynek ezt kell néznie. 1600 ms után a

pont 20 ms id®re elt¶nik, majd megjelenik a képerny® jobb fels® sarkában. Az üres

képerny®n villogó pontok akkor is vonzzák a személy tekintetét, ha ® maga nem

�gyel rájuk. A pontok ugrálása addig folytatódik, míg az utolsó pont is megjelenik

a képerny® közepén [5].

A versenyhez öt adatbázis tölthet® le. Az els® a teszt, a második a tanuló, a mara-

dék három pedig benchmark adatbázis. A 978 mintából 652 a tanuló adathalmazban

szerepel, 326 pedig a tesztben. Az adatbázisok formátuma csv, azaz egy szöveges fájl.

Minden kísérleti helyzethez tarozik egy sor. Minden sor egy lista, vessz®kkel elválasz-

tott elemekkel. A sorok els® eleme a kísérleti személy azonosítószáma, illetve a teszt

adathalmazban azonosítószám helyett kérd®jel szerepel. Ezután az elemek 2048-as

csoportokban következnek, a 2048 mérési pontnak megfelel®en. Az els® csoport a

bal szem pozíciója a vízszintes tengelyen, a második a bal szem pozíciója a fögg®le-

ges tengelyen. A harmadik csoport a jobb szem pozíciója a vízszintes tengelyen, a

negyedik a jobb szem pozíciója a függ®leges tengelyen. A tengelyek 0 pontja a kép-

erny® középpontja, a pozitív értékek a középponttól jobbra, illetve fölfele, a negatív

értékek balra, illetve lefele helyezkednek el. A felvillanó pontok helyét tartalmazó

fájl egy másik weblapról volt letölthet®, de ez a fájl már nem elérhet®. Viszont a

verseny egy résztvev®je elkészített egy másik fájlt, amely szintén a felvillanó pontok

helyét tartalmazza, csak másképpen leírva. A verseny kiírója ezt a fájlt jóváhagyta,
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1. ábra. A bal és a jobb szem mozgása a 25-ös azonosítójú személy 1. kísérleti

helyzetében.

a verseny fórumában továbbra is elérhet®.

3.1. Vizualizáció

Az adatok megismerésének els® lépése a szemmozgások vizualizációja volt. Ez

segített az adatok átlátásában és megértésében. Az elkészült ábrákon jól kivehet® a

szemmozgások két f® típusa, a �xáció és a szakkád. A szemmozgások vizualizációja

a kés®bbiekben, a változók kinyerése során is hasznosnak bizonyult. A különböz®

kísérleti helyzetek ábráin látható lényeges különbségek ötleteket adtak ahhoz, hogy

milyen változókat lehet érdemes választani.

A vizualizáció során többféle ábra is készült. Ezeket az adathalmaz els® három

kísérleti helyzetén keresztül mutatom be. Az 1�3. ábrákon az eredeti adatok sze-

repelnek, tehát a bal szem által bejárt út, a jobb szem által bejárt út, továbbá a

felvillanó pontok helye. Ez utóbbit a sárga szín¶ pontok jelzik, a bal szem pozícióit

kékek, a jobb szem pozícióit pedig pirosak. Látható, hogy a bal fes® sarkot leszámítva

minden irányban megjelenik pont legalább egyszer. Az is látható ezeken az ábrákon,

hogy a bal és a jobb szem mozgása által bejárt terület közötti különbség változa-

tos. Ez adódhat akár mérési hibából is, de lehet az adott ember szemmozgásának
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2. ábra. A bal és a jobb szem mozgása a 31-es azonosítójú személy 1. kísérleti

helyzetében.

3. ábra. A bal és a jobb szem mozgása a 12-es azonosítójú személy 1. kísérleti

helyzetében.
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4. ábra. A jobb és a bal szem mozgása összekötve, a 25-ös azonosítójú személy 1.

kísérleti helyzetében.

sajátossága is.

Az 1�3. ábrákon azonban nem látszik, hogy a jobb és a bal szem mozgásának

melyik pontjai tartoznak össze. A 4�6. ábrákon már össze vannak kötve az össze-

tartozó pontpárok. Azt várnánk, hogy ezek az összeköt® szakaszok vízszintesek, a

két szem elhelyezkedéséb®l adódóan, de legalábbis párhuzamosak. Az els® ábrákból

már sejteni lehetett, hogy a két várt tulajdonság egyike sem fog teljesülni, hiszen a

két szem által bejárt terület és akár azok alakja is néha nagyon eltér®. A 4�6. ábrák

igazolják ezt a sejtést és képet adnak arról, hogy mekkora pontosan az összeköt®

szakaszok eltérése az egyenest®l.

A 7�9. ábrákon az összetartozó jobb szem-bal szem pontpárokat összeköt® sza-

kaszok felez®pontjai szerepelnek. A két szem mozgásának egyesítésével a két szem

mozgásának tulajdonságai is egyesülnek, az ábra egyszer¶bb, letisztultabb mint a

korábbi ábrák. Ugyanakkor a két szem mozgása közötti különbségek ezeken az áb-

rákon elvesznek.
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5. ábra. A jobb és a bal szem mozgása összekötve, a 31-es azonosítójú személy 1.

kísérleti helyzetében.

6. ábra. A jobb és a bal szem mozgása összekötve, a 12-es azonosítójú személy 1.

kísérleti helyzetében.
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7. ábra. A jobb és a bal szemet összeköt® szakaszok felez®pontjai a 25-ös azonosítójú

személy 1. kísérleti helyzetében.

8. ábra. A jobb és a bal szemet összeköt® szakaszok felez®pontjai a 31-es azonosítójú

személy 1. kísérleti helyzetében.
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9. ábra. A jobb és a bal szemet összeköt® szakaszok felez®pontjai a 12-es azonosítójú

személy 1. kísérleti helyzetében.

4. Fixációk és szakkádok azonosítása

A �xációk és szakkádok azonosításához a jobb és bal szem koordinátái által

meghatározott szakaszok felez®pontjait használtam fel. Annak érdekében, hogy a két

csoportra osztás igazodjon az aktuális kísérleti helyzethez, kiszámoltam az egymást

követ® felez®pontok közötti átlagos távolságot. Az egymást követ® pontok távolságát,

távolságainak összegét az átlagos távolsággal összehasonlítva sorolom a �xációk vagy

a szakkádok csoportjába.

4.1. Egymást követ® pontok távolságainak módszere

A módszer alapgondolata az volt, hogy egy pont akkor tartozik a szakkádok közé,

ha az ®t megel®z® ponttól és az ®t követ® ponttól is az átlagos távolság 0,3-szeresénél

távolabb van. Ugyanakkor az ®t megel®z® pont és az ®t követ® pont közötti távolság

legalább az átlagos távolság 0,5-szerese. Ha ezen feltételek közül valamelyik nem

teljesül, akkor az adott pont a �xációk csoportjába tartozik.

A feltételekben szerepl® 0,3-es és 0,5-es szorzók kísérletezés eredményei. Az al-

goritmus megalkotása során többféle szorzót kipróbáltam, végül ez a két szám lett

az optimális választás.
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10. ábra. Fixációk és szakkádok megkülönböztetése az egymást követ® pontok tá-

volságai alapján, 25-ös azonosítójú személy 1. kísérleti helyzete.

Az algoritmus a �xációk és a szakkádok koordinátáit hat-hat listába sorolja be.

A listák �xációk és szakkádok esetén is a jobb és a bal szem pozíciójának, valamint

ezek felez®pontjának x és y koordinátáit tartalmazzák.

A pontok szakkádokra és �xációkra szétosztása után következhetett a pontok

ábrázolása. Az elkészített ábrák segítségével könnyen kiértékelhet® az algoritmus

teljesítménye.

A 10. és 11. ábrák a 25-ös szonosítójú személy, illetve a 31-es azonosítójú személy

els® kísérleti helyzetének szemmozgásait ábrázolják. Az ábrákon szerepl® pontok a

jobb és bal szem pozíciója közötti felez®pontok. Narancssárga szín jelöli a �xációk

pontjait, barna pedig a szakkádokét. Mindkét ábrán látható, hogy az algoritmus

sikeresen azonosítja a szakkádokat és a �xációkat, de el®fordulnak benne kisebb-

nagyobb hibák. A precízebb eredmény elérése érdekében az algoritmust lehetne �-

nomítani úgy, hogy azok a �xáció és szakkád csoportok, amelyekben egy bizonyos

számnál kevesebb pont van, kerüljenek át a másik csoportba.

Ehelyett inkább egy másik módszert dolgoztam ki, ami más módon sorolja két

csoportba az adatokat és várhatóan az els® módszernél pontosabban dolgozik.

4.2. Négypontos csoportok össztávolságainak módszere

Ebben a módszerben is létrehoztam ugyanazokat a listákat, amiket az el®z® mód-

szerben, de ezúttal huszonötször, mert a kísérleti helyzetek egyikében sem fordul el®

25-nél több �xáció vagy szakkád. Tehát az els® �xációhoz és szakkádhoz is tartozik

hat-hat lista, a másodikhoz is, és így tovább. A szemmozgás pontjai ezúttal is a

felez®pontok alapján kerülnek szétosztásra, de ezúttal mindig négy pont kerül bele
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11. ábra. Fixációk és szakkádok megkülönböztetése az egymást követ® pontok tá-

volságai alapján, 31-es azonosítójú személy 1. kísérleti helyzete.

egyszerre a listákba. Az algoritmus el®ször kiszámolja az els® négy pont közötti össz-

távolságot. Ha ez a távolság kisebb, mint az átlagos távolság 12-szerese, akkor mind

a négy pont bekerül az els® �xáció listáiba. Ha az össztávolság nagyobb, mint az

átlagos távolság 12-szerese, akkor a négy pont az els® szakkád listáiba kerül. Ez után

a következ® négy pont vizsgálata jön. Ha az összehasonlítás alapján a �xációkhoz

tartozik, akkor az els® vagy második �xáció listákba kerülhet bele a négy pont. Ha

az els® szakkád lista üres, akkor az els® �xáció listába kerülnek bele, ha nem üres,

akkor a másodikba. Egy �xáció listába akkor kerül elem, ha az el®tte lev® szakkád

lista nem üres, de a vele megegyez® sorszámú üres. Egy szakkád listába pedig akkor

kerül elem, ha a vele megegyez® sorszámú �xáció lista nem üres, de az ®t követ® sor-

számú még üres. Az átlagos távolsághoz tartozó 12-es szorzó ezúttal is kísérletezés

eredménye. Többféle érték kipróbálása után ez t¶nt optimálisnak. Négy pont vizsgá-

lata helyett el®ször több ponttal is kísérleteztem, de sok pont vizsgálata túlságosan

elnyúló �xációkat eredményezett.

A 12. és 13. ábrák a 25-ös szonosítójú személy, illetve a 31-es azonosítójú személy

els® kísérleti helyzetének szemmozgásait ábrázolják. Az els® két ábrához hasonlóan

most is a jobb és bal szem pozíciója közötti felez®pontok szerepelnek rajtuk, na-

rancssárga szín¶ek a �xációk pontjai, barnák a szakkádok pontjai.

Összehasonlítva a 10. és 12. ábrákat, valamint a 11. és 13. ábrákat, látható, hogy

a második módszer sokkal pontosabb, letisztultabb eredményt ad. Ezúttal nincse-

nek a �xációkban oda nem ill® szakkád pontok, és a szakkádokban sincsenek oda

nem ill® �xáció pontok. Kizárólag a határokon fordulhatnak el® kisebb átcsúszások.

A precízebb erdmények miatt a kés®bbi m¶veletek során a második módszer által
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12. ábra. Fixációk és szakkádok megkülönböztetése négypontos csoportok össztávol-

sága alapján, 25-ös azonosítójú személy 1. kísérleti helyzete.

13. ábra. Fixációk és szakkádok megkülönböztetése négypontos csoportok össztávol-

sága alapján, 31-es azonosítójú személy 1. kísérleti helyzete.
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kapott felosztást fogom használni.

5. Biometrikus azonosítás

5.1. Attribútumok kinyerése

Attribútumok keresése esetén lényeges szempont, hogy a leend® attribútumok

lehet®leg függetlenek legyenek. Továbbá legyen az attribútumnak saját információ-

tartalma a magyarázandó attribútummal kapcsolatban. Ahhoz, hogy minden egyes

kísérletben ugyanannyi attribútumot tudjak létrehozni, az attribútumok alapját ké-

pez® �xációk és a szakkádok számának egységesnek kell lennie minden kísérletben.

Ennek eléréséhez a �xációk számát 12-re módosítom a felvillanó pontok számának

megfelel®en, a szakkádok számát pedig 11-re módosítom a pontok helyváltoztatásai-

nak számához igazodva. Ezt úgy fogom megoldani azoknál az attribútumoknál, ahol

ez szükséges, hogy az adott attribútum értékét kiszámolom minden �xációra, majd

azoknak az értékeknek veszem az átlagát, amelyek ugyanazon felvillanó pontok alatt

futnak. Egy �xáció akkor tartozik az adott felvillanó ponthoz, ha az id® szempont-

jából középs® eleme alatt épp az adott pont világít. Ha egy ponthoz nem tartozik

egyetlen �xáció sem, akkor az attribútum értéke abban a pontban 0. A szakkádok

esetén az a 11 szakkád marad meg, amelyikek olyan �xációk között vannak, amik

különböz® felvillanó pontokhoz tartoznak.

Az összevonások elvégzéséhez szükség lesz arra, hogy egy �xáció középs® pont-

jának mi az indexe. Ezeket az indexeket egy listában tárolom. Az els® index az els®

�xáció hosszának a fele. A második index az els® �xáció hosszának, els® szakkád

hosszának és a második �xáció hosszának a felének az összege. És így tovább addig,

amíg a �xációk hossza nem nulla.

A létrehozott attribútumok listája:

• A kísérleti alany azonosítója.

• A �xációk száma.

A �xációk középs® pontjainak indexeit tartalmazó lista hossza épp annyi,

amennyi a �xációk száma. A listába addig kerültek bele az elemek, amíg a �xá-

ciók elemszáma nem nulla, így összesen annyi index került a listába, amennyi

�xáció van.

• Mekkora dobozban férnek el a �xációk. Ezen belül mekkora a doboz területe,

a szélessége és a magassága.
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A �xáció szélességének meghatározásához a �xáció legnagyobb és legkisebb

x koordinátájú pontjára van szükség. Ezek megtalálása után a nagyobbikból

kivonva a kisebbiket, a különbség megadja a �xáció szélességét. A magasság

meghatározása hasonlóan m¶ködik. A legnagyobb és legkisebb y koordinátájú

pontok megtalálása után a két y koordináta különbsége megadja, hogy a �xáció

milyen magas. A doboz területét, amibe a �xáció belefér, a szélesség és a

magasság szorzata.

Ahhoz, hogy minden kísérleti helyzetben ugyanannyi attribútum legyen, itt

szükség van az egyes �xációkban kiszámolt értékek összevonására. Így összesen

12 magasságot, 12 szélességet és 12 területet tartalmazó attribútum lesz a 12

felvillanó ponthoz. Azoknak a �xációknak a magasságainak az átlaga lesz az

adott felvillanó ponthoz tartozó �xáció-magasság attribútum, amelyek középs®

pontja az adott felvillanó pont alatt jelenik meg. A szélességek és területek

attribútumai ugyanígy kaphatók meg, az egyazon felvillanó pont alatti �xációk

szélességeinek, illetve területeinek átlagaként. Ha egy felvillanó pont alatt nincs

�xáció, akkor az ahhoz a ponthoz tartozó attribútum értéke nulla.

A kiszámolt értékek 3 attribútumot adnak minden felvillanó pontra, azaz

összesen 36 attribútum lesz a �xációk magasságaiból, szélességeib®l és terüle-

teib®l.

• A �xációk súlypontjának távolsága a felvillanó ponttól.

A �xációk súlypontjait is a jobb és a bal szem közötti felez®pont alapján

számoltam. A �xáció súlypontja a �xációt alkotó felez®pontok súlypontja. Az,

hogy az adott �xáció alatt melyik pont világít, szintén a �xáció középs® pontja

alapján döntöttem el. Ez után már csak a két pont távolságát kellett kiszá-

molni.

A �xációk számának kísérleti helyzetenkénti változása miatt itt is szükséges

az egységesítés. Az attribútum értéke a felvillanó pontok alatti �xációkra ki-

számolt távolságok átlaga. Ha egy felvillanó pont alatt nincs �xáció, akkor az

ahhoz az attribútumhoz tartozó érték nulla. Ezek az értékek 12 attribútumot

adnak.

• A jobb és a bal szem átlagsebessége a �xációkban.

A jobb szem átlagsebessége a szem mozgása által megtett út, elosztva a �xáció

pontjainak száma mínusz eggyel. A bal szem átlagsebessége a szem mozgása

által megtett út, elosztva a �xáció pontjainak száma mínusz eggyel.
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Az el®z®ekhez hasonlóan itt is szükséges az egységesítés. Az egyazon felvillanó

pont alatti �xációkra kiszámolt értékek átlaga adja az attribútum értékét. A

�xációk átlagsebessége 24 attribútumot ad.

• A jobb és a bal szem átlagsebessége a szakkádokban.

A szakkádok közel lineáris, egyenletes sebesség¶ szemmozgások, így az átlagse-

bességük megfelel® alapja lehet a megkülönböztetésnek. A jobb szem átlagse-

bessége a szem mozgása által az adott szakkádban megtett út hossza, elosztva

a szakkád pontjainak száma mínusz eggyel. A bal szem átlagsebessége a szem

mozgása által megtett út hossza, elosztva a szakkád pontjainak száma mínusz

eggyel.

Az attribútumok közé azok az értékek kerültek be, amelyek két különböz®

felvillanó ponthoz tartozó �xációk közötti szakkádokhoz tartoztak. Ha egy

felvillanó ponthoz nem tartozott �xáció, akkor a hozzá vezet® szakkád átlag-

sebességének az értéke nulla. A szakkádok átlagsebessége 22 attribútumot ad.

• Mekkora dobozba fér bele a jobb szem mozgása. Ezen belül a doboz területe,

a szélessége és a magassága.

Hasonlóan az egyes �xációkhoz, a jobb szem teljes mozgására is kiszámíthatóak

a terület, magasság, szélesség adatok. A számítás menete is hasonló, a szélesség

a legnagyobb és legkisebb x koordináta, a magasság a legnagyobb és legkisebb

y koordináta különbsége. A terület pedig a magasság és a szélesség szorzata.

Ez 3 új attribútumot eredményez.

• Mekkora dobozba fér bele a bal szem mozgása. Ezen belül a doboz területe, a

szélessége és a magassága.

A jobb és bal szem mozgása közötti különbség miatt a bal szem esetében

is célszer¶ meghatározni a teljes mozgásra vonatkozó területet, magasságot és

szélességet. Az attribútumok értékeinek kiszámítása teljesen megegyezik a jobb

szem esetével. A bal szem mozgására vonatkozó terület, magasság és szélesség

is 3 attribútumot ad.

• A jobb és a bal szem közötti átlagtávolság.

A jobb és a bal szem mozgása közötti eltérés kísérleti helyzetenként más és

más, így bekerült az attribútumok közé a két szem mozgása közötti átlagos

távolság is. Az attribútum értéke az összetartozó jobb és bal pontpárok távol-

ságainak átlaga. A szemek mozgása közötti átlagos távolság 1 új attribútumot

eredményez.
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• A jobb és bal szemet összeköt® egyenes meredeksége a �xációkban.

A szemek elhelyezkedéséb®l adódóan is az lehet az elvárás, hogy az összetar-

tozó jobb és bal szemhez tartozó pontpárok egy vízszintes egyenesre esnek. A

valóságban azonban ez nem mindig teljesül, s®t, a vízszintes egyenest®l való

eltérés esetenként igen nagy. Ennek, a vízszintest®l való eltérésnek a mérésére

került az attribútumok közé a jobb és bal szemet összeköt® egyenes meredek-

sége.

A meredekség az összetartozó pontpárokat összeköt® egyenesek x tengellyel

bezárt szögének tangense. Ahelyett, hogy �xációnként egyetlen átlagos me-

redekséget számolnék, minden �xációban négy meredekség érték kerül meg-

határozásra. Az els® lépés az egyes meredekségek kiszámolása után az adott

�xációban a meredekségek növekv® sorrendbe rendezése, majd négy egyenl®

részre osztása. Ezután a �xáció négy meredekség értéke az egyes részekbe tar-

tozó meredekségek átlaga.

Azonban az eltér® �xációszámok miatt itt is szükséges az egységesítés. Az

egyazon felvillanó pontok alatti �xációkhoz tartozó értékek átlaga lesz az att-

ribútum értéke. A meredekségek 48 újabb attribútumot határoznak meg.

• Szakkádok eltérése az egyenest®l.

Szakkádok esetén az lehetne az elvárás, hogy a pontjai egy egyenesre essenek.

Azonban a valóságban ez sem teljesül, a szakkádokban mindig van egy kisebb-

nagyobb ív. Az egyenes, amihez képest az eltérést mérem, a szakkád els® és

utolsó pontját összeköt® egyenes. A felhasznált pontok a jobb és bal szemet

összeköt® szakaszok felez®pontjai. Az egyenes meghatározása után a szakkád

többi pontjának ett®l az egyenest®l való távolsága következett, majd ezeknek

a távolságoknak az átlagolása.

A szakkádok kísérleti helyzetenkénti eltér® száma miatt most is szükséges az

egységesítés a szokásos módon. Ha két egymás utáni �xáció különböz® felvil-

lanó ponthoz tartozik, akkor a kett®jük közötti szakkádra kiszámolt átlagos

eltérés bekerül az attribútumok közé. Ha egy felvillanó ponthoz nem tarto-

zott �xáció, akkor a hozzá vezet® szakkád attribútumának az értéke nulla. A

szakkádok egyenest®l való eltérése 11 attribútumot eredményez.

Tehát összesen 161 attribútum kerül meghatározásra, amelyek alapján a model-

lek fel fognak épülni, valamint 1 attribútum tartalmazza a kísérleti személy azono-

sítószámát.
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Kísérleti személy azonosítója 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kísérleti helyzetek száma 74 6 6 9 38 2 3 5 5 4 4

Kísérleti személy azonosítója 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Kísérleti helyzetek száma 105 5 4 7 33 5 4 12 12

Kísérleti személy azonosítója 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Kísérleti helyzetek száma 15 4 50 4 21 4 6 2 45

Kísérleti személy azonosítója 30 31 32 33 34 35 36 37

Kísérleti helyzetek száma 8 36 5 23 23 4 52 7

1. táblázat. Kísérleti helyzetek száma személyenként.

5.2. Alkalmazott módszerek

Az eredeti tanító halmazban az egyes kísérleti személyekhez tartozó kísérleti

helyzetek számát az 1 táblázat mutatja.

Amint látható, a kísérleti helyzetek száma személyenként igen eltér®. Emiatt csak

a 7 legtöbb kísérlettel rendelkez® személy azonosítása volt a cél. Ez a hét személy az

1-es (74 kísérlet), az 5-ös (38 kísérlet), a 12-es (105 kísérlet), a 23-as (50 kísérlet) , a

29-es (45 kísérlet), a 31-es (36 kísérlet) és a 36-os (52 kísérlet) azonosítójú személy.

Mivel az eredeti teszt adathalmaz kísérleteihez tartozó személyek azonosítói nem

ismertek, így azt nem használhattam teszteléshez. Ehelyett az eredeti tanító adat-

halmazt osztottam egy tanító és egy teszt részre. Az egyes emberek esetén el®ször

az azonosító számokat változtattam meg. Ha egy kísérlet az adott személyhez tarto-

zott, akkor az azonosítója 1 lett, ha nem hozzá tartozott, akkor 0. Így minden egyes

személynek külön-külön lett tanító és teszt adathalmaza. A szétosztás során minden

kísérleti helyzethez egy 0 és 1 közötti véletlen számot rendeltem. Ha a szám kisebb

mint 0,3, akkor a kísérlet a teszt adathalmazba került, egyébként a tanítóba.

Az els® kipróbált modell a döntési fa volt. Ennek lefuttatása azért volt el®nyös,

mert a futási ideje rövid, mégis képet ad arról, hogy a változók mennyire infor-

matívak a magyarázó változóra nézve. A döntési fák után következett a random

forest algoritmus, majd az adaboost algoritmus. Ezek már összetettebb módszerek,

hosszabb futási id®vel, de cserébe pontosabb eredményt adnak.

A modellek összehasonlítása ROC görbék, illetve görbe alatti területek (AUC)

összehasonlításával történik. Egy modell akkor teljesít jól, ha az ROC görbéje közelít

a (0;1) ponthoz, vagyis a közel tökéletes besorolást végez. Az, hogy a modellek közül

melyiknek az ROC görbéje a jobb, az AUC érték mutatja meg. Tehát minél nagyobb

az ROC görbe alatti terület, a modell annál jobban teljesített.
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14. ábra. Döntési fák ROC görbéi, 1-es azonosítójú személy.

5.3. Döntési fa

A döntési fa egy tanulási módszer klasszi�kációs és regressziós feladatok megol-

dására. A célunk egy olyan modell létrehozása, ami el®rejelzi a célváltozó értékét.

Ehhez az algoritmus a tanulás során egyszer¶ döntések sorozatát készíti el az adatok

alapján. Egy új elem osztályozásakor a döntési fa gyökeréb®l indulva a csomópon-

tokban feltett kérdések válaszai alapján lépked lefelé, amíg egy levélbe nem ér. A

levelek címkéje határozza meg a döntést [6] [7].

Döntési fák esetén számos paraméterezési lehet®ség áll rendelkezésre. Többféle

lehet®ség kipróbálása után a DecisionTreeClassi�er alap beállítása mutatkozott a

legjobbnak.

Mivel a modell építése során véletlen értéket is használ, ennek segítségével min-

den személy esetén 15 különböz® modell futott le, de ugyanazokkal a beállításokkal,

ugyanarra a teszt és tanító adathalmazra. Egyetlen modell ugyanis nem mutatja,

hogy mennyire stabilan tudja el®állítani az eredményeket a klasszi�kátor. 15 modell

viszont már megfelel® képet ad a stabilitásról.

Az 1-es, 5-ös, 12-es, 23-as, 29-es, 31-es, és 36-os számú személyek azonosítására

lefuttatott modellek ROC görbéit az 14�20. ábrák mutatják, minden modellhez fel-

tüntetve a görbék alatti területeket. A görbe alatti területek átlagát, illetve azok

szórását a 2 táblázat mutatja. A hét kiválasztott személy közül az 1-es azonosító-

számmal rendelkez®t sikerült legkevésbé azonosítani. A görbe alatti területek átlaga

0,68 alatt marad, tehát az 1-es személy esetén az azonosítás nem sokkal jobb an-

nál, mintha véletlenszer¶ döntés születne. Az 29-es és 23-as személyek esetén sem

teljesített jól a modell, az AUC érték ezekben az esetekben is 0,78 alatt maradt. A

12-es, 31-es és 36-os személyeknél már határozottan jobb eredmény látható, az AUC
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15. ábra. Döntési fák ROC görbéi, 5-ös azonosítójú személy.

16. ábra. Döntési fák ROC görbéi, 12-es azonosítójú személy.

17. ábra. Döntési fák ROC görbéi, 23-as azonosítójú személy.
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18. ábra. Döntési fák ROC görbéi, 29-es azonosítójú személy.

19. ábra. Döntési fák ROC görbéi, 31-es azonosítójú személy.

20. ábra. Döntési fák ROC görbéi, 36-os azonosítójú személy.
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Azonosítószám Görbe alatti területek átlaga Görbe alatti területek szórása

1 0,6799603174600666 0,015325374220041309

5 0,872200656913 0

12 0,8090143084261334 0,004705882352983339

23 0,7736111111108 0,013608276348904328

29 0,7259617971483333 0,06027263963612952

31 0,8253401360546 0,001577146002534368

36 0,8191998186557333 0,03447740175180762

2. táblázat. Görbe alatti területek átlaga és szórása a kiválasztott személyeknél,

döntési fa.

érték mindhárom esetben meghaladja 0,8-et. A legjobb eredmény az 5-ös személy

esetén született, a görbe alatti területeinek átlaga 0,87-nál magasabb. A görbe alatti

területek szórásait megnézve látható, hogy a módszer sem a személyeken belül, sem

a személyek között nem nevezhet® stabilnak. A görbe alatti területek szórása 0 és

0,061 között változik. A legnagyobb szórása a 29-es, míg a legalacsonyabb az 5-ös

azonosítószámú személy AUC értékeinek van. A 0 szórás az 5-ös személy esetén azt

jelenti, hogy különböz® modellek esetén is mindig ugyanazt a döntést hozza az al-

goritmus. A legjobban és a legrosszabbul azonosított személyek átlagos AUC értéke

közötti különbség is magas, meghaladja a 0,19-ot.

Összességében a módszer nem igazán sikeres. Az egyes modellek teljesítménye

sem igazán jó illetve az egyes személyek között is nagy a különbség. Ez a különbség

viszont nem az egyes személyekhez tartozó kísérleti helyzetek számától függ, hiszen

például a legjobban azonosított 5-ös számú személyhez csak 38 kísérleti helyzet

tartozik, míg az 1-es személyhez, akit a legkevésbé sikerült azonosítani, 74 kísérleti

kelyzet tartozik. Tehát az azonosítás min®sége és a kísérleti helyzetek száma nem

mutat szoros összefüggést.

5.4. Random forest

A random forest eljárás egy hibrid tanulási módszer. Az algoritmus adott számú

döntési fát illeszt a tanító adathalmaz különböz® rész-mintáira és az ezek által adott

el®rejelzéseket kombinálja. Az algoritmus a klasszi�káláshoz többségi szavazási sé-

mát használ. A random forest pontossága függ az egyes döntési fák számától és

min®ségét®l [6] [7].

A klasszi�kátor beállítási lehet®ségei közül az alapbeálltások használata adta a

legjobb modellt, így csak a felépítend® fák számát kellett beállítani.
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21. ábra. Random forest ROC görbéi különböz® számú felépített fára, 1-es azonosí-

tójú személy.

22. ábra. Random forest ROC görbéi különböz® számú felépített fára, 5-ös azonosí-

tójú személy.
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23. ábra. Random forest ROC görbéi különböz® számú felépített fára, 12-es azono-

sítójú személy.

24. ábra. Random forest ROC görbéi különböz® számú felépített fára, 23-as azono-

sítójú személy.
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25. ábra. Random forest ROC görbéi különböz® számú felépített fára, 29-es azono-

sítójú személy.

26. ábra. Random forest ROC görbéi különböz® számú felépített fára, 31-es azono-

sítójú személy.
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27. ábra. Random forest ROC görbéi különböz® számú felépített fára, 36-os azono-

sítójú személy.

28. ábra. Random forest, AUC értékek változása a fák számának változásával.

Az els® lépés a fák optimális számának megtalálása volt. A hét kiválasztott sze-

mély esetén lefuttatásra kerültek modellek 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450,

500, 550, 600, 700, 800, 900 és 1000 felépített fával. Ezután az azonos mennyiség¶

fára épült modellek AUC értékeinek átlaga alapján d®lt el, hogy hány felépített

fa az optimális. A 21�27. ábrák a hét személy ROC görbéit mutatja a különböz®

famennyiségek esetén.

Az 5.4. táblázat a hét személy azonos mennyiség¶ felépített fához tartozó AUC

értékeinek átlagát mutatja. A táblázatról leolvasható, hogy 400 fa esetén lett az AUC

értékek átlaga a legmagasabb. Így a további vizsgálatok során mindig 400 fát fog

felépíteni az algoritmus. A 28. ábra összefoglalja az egyes emberek AUC értékeinek

változását a fák számának változásával.
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Fák száma AUC-k átlaga

50 0.9526909001267142

100 0.9552108177741429

150 0.9581785886035715

200 0.9598609726682857

250 0.9601083453417142

300 0.9596003240868571

350 0.9623912837540001

400 0.9628834354254286

450 0.9628297011294286

500 0.9620226359382856

550 0.9621089075152858

600 0.9623683337057144

700 0.9618804196361428

800 0.961602920232

900 0.9614187327217143

1000 0.9613015971564286

3. táblázat. Random forest, AUC értékek átlaga különböz® mennyiség¶ fa esetén.

29. ábra. Random forest ROC görbéi 400 felépített fára, 15 különböz® modell esetén,

1-es azonosítójú személy.
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30. ábra. Random forest ROC görbéi 400 felépített fára, 15 különböz® modell esetén,

5-ös azonosítójú személy.

31. ábra. Random forest ROC görbéi 400 felépített fára, 15 különböz® modell esetén,

12-es azonosítójú személy.
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32. ábra. Random forest ROC görbéi 400 felépített fára, 15 különböz® modell esetén,

23-as azonosítójú személy.

33. ábra. Random forest ROC görbéi 400 felépített fára, 15 különböz® modell esetén,

29-es azonosítójú személy.
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34. ábra. Random forest ROC görbéi 400 felépített fára, 15 különböz® modell esetén,

31-es azonosítójú személy.

35. ábra. Random forest ROC görbéi 400 felépített fára, 15 különböz® modell esetén,

36-os azonosítójú személy.
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Azonosítószám Görbe alatti területek átlaga Görbe alatti területek szórása

1 0,9716057256234667 0,003451887561483946

5 0,9980093560266663 0,00028674948324766133

12 0,9532697403286667 0,0020439955350962523

23 0,9479841820987335 0,0052050815751645465

29 0,9389292440139999 0,0067750420912242905

31 0,9589710884356001 0,0066517944332788285

36 0,9572254335259999 0,003982643927132149

4. táblázat. Görbe alatti területek átlaga és szórása a kiválasztott személyeknél,

random forest.

Hasonlóan a döntési fák esetéhez, annak eldöntésére, hogy a random forest al-

goritmus mennyire stabilan állítja el® az eredményeket, 15-15 különböz® modellt

építettem fel mind a hét kiválasztott kísérleti személy esetén. Ezeknek a modellek-

nek az ROC görbéit mutatják a 29�35. ábrák.

Amint látható, az egyszer¶bb döntési fa modellhez képest jelent®s a javulás.

Mind a hét kiválasztott személy összes modellje esetén az AUC értékek megha-

ladják a 0,9-et. A személyenkénti AUC értékek átlagát és szórását az 4. táblázat

mutatja. Látható, hogy hasonlóan a döntési fák esetéhez, most is a 29-es kísér-

leti személy esetén született a leggyengébb eredmény. Azonban ebben az esetben a

leggyengébb teljesítmény nem jelent nagy lemaradást a többi eredményhez képest,

tehát az algoritmus a személyek között sokkal stabilabb. A legjobban és leggyengéb-

ben azonosított kísérleti személyek átlagos AUC értékei közötti különbség kevesebb

mint 0,06. A legeredményesebb azonosítás ezúttal is az 5-ös személyt sikerült. A

hozzá tartozó átlagos AUC érték meghaladja a 0,99-ot.

Az egyes személyek azonosításán belüli szórás is alacsonyabb, mint a döntési

fák esetén. A legmagasabb szórása a 29-es személy AUC értékeinek van, azaz a

legalacsonyabb AUC értékkel rendelkez® személy rendelkezik a legnagyobb szórással.

A legalacsonyabb szórása a 12-es személy AUC értékeinek van.

Összességében a módszer sikeresen oldja meg az azonosítás problémáját azon hét

kiválasztott személy esetén, akik a legtöbb kísérletben vettek részt. Az AUC értékek

minden modelljében nagyobbak, mint 0,9. Továbbá a hét személyhez tartozó átlagos

AUC értékek is közel vannak egymáshoz, annak ellenére, hogy a kísérleti helyzetek

száma még a legtöbb kísérlettel rendelkez® személyek esetén is nagyon eltér®. A

legrosszabbul azonosított 29-es személy 45 kísérletben vett részt, míg a legsikereseb-

ben azonosított 5-ös személy csak 38-ban. A legtöbb kísérletben résztvev® személy

a 12-es azonosítószámú, ® 105 kísérletben vett részt, viszont az azonosításának sike-
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36. ábra. Adaboost ROC görbéi különböz® iterációszámokra, 1-es azonosítójú sze-

mély.

ressége alapján a középmez®nyhöz tartozik. Tehát az, hogy egy személy azonosítása

mennyire pontos, nem feltétlenül függ a hozzá tartozó kísérleti helyzetek számától,

a több kísérlet nem jelent jobb azonosítást.

5.5. Adaboost

Az adaboost eljárás osztályozó modellek sorozatát hozza létre. A modellek közötti

változatosság abból fakad, hogy a tanítóhalmaz elemeit mindig más-más súlyokkal

veszi �gyelembe a tanulás során. Az els® modell létrehozásakor minden elem súlya

azonos. Ezt követ®en az el®z®leg helyesen osztályozott objektumok súlya csökken,

míg a helytelenül osztályozottaké n®. A következ® modell az új súlyokat �gyelembe

véve épül fel. A cél az, hogy a korábban helytelenül osztályozott objektumokat a

modell helyesen osztályozza. Az eljárás egy el®re megadott modellszám eléréséig fut,

vagy leállhat korábban is, ha sikerült elérni a tökéletes osztályozást. Egy ismeretlen

objektum klasszi�kálása során az egyes osztályozók többségi szavazással döntik el

az új elem osztályát [6] [7].

Az adaboost algoritmus estén is az alapbeállításokkal dolgoztam, az algoritmus

döntési fákat épít fel, amelyek maximális mélysége 1. A legel®nyösebb iterációszám

eldöntéséhez az algoritmus különböz® iterációszámok esetén is lefutott a hét kivá-

lasztott kísérleti személyre. Az az iterációszám lett az optimális, amelyhez tartozó

AUC értékek átlaga a legmagasabb. A különböz® iterációszámokra lefutott modellek

ROC görbéit a 36�42. ábrák mutatják.

Az AUC értékek átlagait a különböz® iterációszámokra az 5.5 táblázat illetve

a 43. ábra foglalják össze. Az egyes modellekhez tartozó AUC érték az iterációk
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37. ábra. Adaboost ROC görbéi különböz® iterációszámokra, 5-ös azonosítójú sze-

mély.

38. ábra. Adaboost ROC görbéi különböz® iterációszámokra, 12-es azonosítójú sze-

mély.
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39. ábra. Adaboost ROC görbéi különböz® iterációszámokra, 23-as azonosítójú sze-

mély.

40. ábra. Adaboost ROC görbéi különböz® iterációszámokra, 29-es azonosítójú sze-

mély.
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41. ábra. Adaboost ROC görbéi különböz® iterációszámokra, 31-es azonosítójú sze-

mély.

42. ábra. Adaboost ROC görbéi különböz® iterációszámokra, 36-os azonosítójú sze-

mély.
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43. ábra. AUC értékek összehasonlítása különböz® iterációszámok esetén, adaboost.

Iterációk száma AUC-k átlaga

50 0.9544402555167143

100 0.9633781605731428

150 0.9704468071939999

200 0.9731504395661429

250 0.976587982078571

300 0.9769952501264286

350 0.9768324708312858

400 0.9779095840155714

450 0.977440680781143

500 0.9791129842885714

550 0.9796264006944285

600 0.9800294009258571

700 0.9812473641052858

800 0.981628079508

900 0.981374938387

1000 0.9816453728508572

5. táblázat. Az AUC értékek átlaga különböz® mennyiség¶ iteráció esetén, adaboost.
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44. ábra. Adaboost ROC görbéi 600 iteráció esetén, 1-es azonosítójú személy.

45. ábra. Adaboost ROC görbéi 600 iteráció esetén, 5-ös azonosítójú személy.

számának növekedésével magasabbak lesznek, azonban a javulás nem er®teljes. A

kevesebb iterációt elvégz® modellek teljesítménye nem sokkal marad el a több iteráció

végz® modellekét®l, tehát a módszer már kevés iteráció elvégzése esetén is egészen

jó.

A legjobb eredmény 1000 iteráció esetén született, azonban mivel a különbség az

eltér® iterációszámok esetén nem nagy, viszont a futási id® 1000 iteráció elvégzésekor

már hosszú, így 1000 helyett a további vizsgálatok során inkább 600 iterációt fog

elvégezni az algoritmus.

A módszer stabilitásának ellen®rzéséhez ezúttal is 15-15 modell futott le az egyes

személyek esetén, ugyanazokkal a beállításokkal. Az ezekhez tartozó ROC görbéket

a 44�50. ábrák mutatják. Amint látható, az 5-ös és a 29-es személyek kivételével az

egyes személyek esetén a modellt®l függetlenül az eredmények megegyeznek. Az 5-ös
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46. ábra. Adaboost ROC görbéi 600 iteráció esetén, 12-es azonosítójú személy.

47. ábra. Adaboost ROC görbéi 600 iteráció esetén, 23-as azonosítójú személy.

48. ábra. Adaboost ROC görbéi 600 iteráció esetén, 29-es azonosítójú személy.
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49. ábra. Adaboost ROC görbéi 600 iteráció esetén, 31-es azonosítójú személy.

50. ábra. Adaboost ROC görbéi 600 iteráció esetén, 36-os azonosítójú személy.
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és 29-es személyek esetén ugyan el®fordulnak különböz® eredmények, de azok csak

minimálisan térnek el egymástól.

Hasonlóan a random forest esetéhez, itt is nagyon jó eredmények születtek mind-

egyik személy azonosításakor. Az AUC értékek minden modellben meghaladják a

0,968-et. A legsikeresebben ismét az 5-ös személyt sikerült azonosítani, míg a leg-

gyengébben a 36-os személyt. A módszer teljesítménye ismét nem mutat szoros össze-

függést a kísérleti helyzetek száma és az azonosítás sikeressége között.

5.6. Az attribútumok fontossága

Az attribútumok fontossági sorrendje a döntési fák, a random forest és az ada-

boost algoritmus esetén is a modeben kiválasztott változók Gini-indexeinek összege

alapján határozható meg. Egy attribútum Gini-indexe annál nagyobb, minél jobban

szét tudja osztani az adatokat. Tehát az attribútum annál fontosabb, minél nagyobb

a Gini-indexe.

A 10 legfontosabb attribútum a hét kiválasztott kísérleti személy és mindhárom

klasszi�káló algoritmus esetén a 15-15 modell legfontosabb attribútumai alapján d®lt

el. Az egyes modellek legfontosabb attribútumai közül az azonosak Gini-indexeinek

összegéb®l a 10 legmagasabb összeg¶ a 10 legfontosabb változó. Általánosságban

elmondható, hogy minden modell esetén van egy-két olyan attribútum, aminek a

Gini-indexe nagyon magas a többiéhez képest. Ez utóbbi változók Gini-indexei kö-

zött nincs nagy eltérés, az indexek értéke nagyon lassan csökken.

A fontos attribútumok meghatározása után összehasonlítható, hogy milyen att-

ribútumokat tartottak fontosnak az algoritmusok a hét személy esetén. A tapasz-

talatok azt mutatják, hogy minden személynek megvannak a maga tulajdonságai,

amelyek megkülönböztetik a többi személyt®l. A legtöbbször el®forduló ilyen tulaj-

donságok a szakkádok és �xációk átlagsebessége, mindkét szemre, továbbá a �xációk

vagy a teljes jobb, illetve bal szem mozgásának területe, szélessége, magassága. A

3 klasszi�káló algoritmus legfontosabbnak tartott attribútumai között jelent®s az

átfedés, f®ként a random forest és at adaboost algoritmusok esetén. Tehát a két,

hasonlóan sikeres módszer nagyrészt ugyanazokat a tulajdonságokat tartotta fon-

tosnak.

1-es azonosítószámú kísérleti személy

Az 1-es azonosítójú személy döntési fák szerinti legfontosabb attribútumait a

6. táblázat, a random forest szerinti legfontosabb attribútumokat a 7. táblázat, az

adaboost algoritmus szerintit pedig a 8. táblázat mutatja.
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Gini-indexek összege Attribútum

4.4610724251138585 2. szakkád átlagsebessége, jobb szem

4.247416653374708 1. szakkád átlagsebessége, bal szem

1.1933974857880179 1. szakkád átlagsebessége, jobb szem

1.1537395629774436 9. szakkád átlagsebessége, jobb szem

0.8819288577726632 11. �xáció magassága

0.6056387051863227 Jobb szem mozgásának területe

0.5514044672941703 6. �xáció, 3. meredeksége

0.5072587144300504 7. szakkád átlagsebessége, jobb szem

0.27435766132865763 2. �xáció területe

0.24006295366257638 2. �xáció szélessége

6. táblázat. A 10 legfontosabb attribútum, 1. személy, döntési fa.

Gini-indexek összege Attribútum

0.33904666780749076 10. �xáció magassága

0.3362422186365929 1. szakkád átlagsebessége, bal szem

0.31191593829975706 Jobb szem mozgásának szélessége

0.3068942768952268 11. �xáció magassága

0.2967802049139112 1. �xáció átlagsebessége, jobb szem

0.24954375495490771 6. szakkád átlagsebessége, bal szem

0.23635690414423066 2. szakkád átlagsebessége, jobb szem

0.215361564084843 1. szakkád átlagsebessége, jobb szem

0.08554246757550493 6. �xáció átlagsebessége, bal szem

0.07197495967021411 12. �xáció szélessége

7. táblázat. A 10 legfontosabb attribútum, 1. személy, random forest.
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Gini-indexek összege Attribútum

0.75 2. szakkád átlagsebessége, bal szem

0.75 1. szakkád átlagsebessége, bal szem

0.6 0. �xáció magassága

0.47500000000000003 6. �xáció 3. meredeksége

0.47500000000000003 11. �xáció magassága

0.425 1. szakkád átlagsebessége, jobb szem

0.4 5. szakkád átlagsebessége, bal szem

0.35000000000000003 4. �xáció magassága

0.35000000000000003 1. �xáció átlagsebessége, jobb szem

0.3 11. �xáció területe

8. táblázat. A 10 legfontosabb attribútum, 1. személy, adaboost.

Gini-indexek összege Attribútum

3.9155931746779884 2. �xáció szélessége

2.1025501614098188 Jobb szem mozgásának szélessége

1.9577965873389918 2. szakkád átlagsebessége, jobb szem

1.3528963414630444 4. �xáció átlagsebessége, jobb szem

1.3051977248926643 2. �xáció súlypontjának távolsága a felvillanó ponttól

1.3051977248926616 2. �xáció átlagsebessége, jobb szem

0.9855320585070683 4. �xáció súlypontjának távolsága a felvillanó ponttól

0.6525988624463342 2. �xáció magassága

0.6525988624463298 2. �xáció területe

0.4147987150689682 11. szakkád eltérése az egyenest®l

9. táblázat. A 10 legfontosabb attribútum, 5. személy, döntési fa.

A 10 attribútum közül 3 szerepel mind a 3 algoritmus legfontosabb attribútu-

mai között, az els® szakkád átlagsebessége a bal és a jobb szem esetén, valamint a

tizenegyedik �xáció magassága. Ezeken kívül a döntési fák és a random forest legfon-

tosabb attribútumai között is szerepel a második szakkád átlagsebessége a jobb szem

esetén. A tizedik �xáció magassága a random forest és az adaboost algoritmusoknál,

a hatodik �xáció harmadik meredeksége pedig a döntési fáknál és az adaboostnál is

megjelenik.
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Gini-indexek összege Attribútum

0.8185921068724049 3. �xáció átlagsebesség, jobb szem

0.7779348804689371 6. �xáció átlagsebesség, jobb szem

0.7392258938141771 6. �xáció szélessége

0.6737660293817017 6. �xáció területe

0.5451188381996682 1. �xáció átlagsebesség, jobb szem

0.44495800550350084 Fixációszám

0.4392671491604897 6. �xáció átlagsebesség, bal szem

0.34931731363081703 6. �xáció magassága

0.3164163182195354 1. �xáció magassága

0.2229411596371556 3. �xáció átlagsebessége, bal szem

10. táblázat. A 10 legfontosabb attribútum, 5. személy, random forest.

Gini-indexek összege Attribútum

1.2983333333333333 3. �xáció átlagsebesség, jobb szem

1.1083333333333334 1. �xáció átlagsebesség, jobb szem

0.885 6. �xáció súlypontjának távolsága a felvillanó ponttól

0.7016666666666665 Fixációszám

0.69 Jobb szem mozgásának területe

0.6633333333333333 6. �xáció átlagsebesség, jobb szem

0.6566666666666666 Jobb szem mozgásának szélessége

0.6266666666666667 Bal szem mozgásának magassága

0.585 Jobb szem mozgásának magassága

0.36 6. �xáció szélessége

11. táblázat. A 10 legfontosabb attribútum, 5. személy, adaboost.
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Gini-indexek összege Attribútum

7.779503133316181 3. szakkád átlagsebessége, bal szem

1.2488644852029114 1. �xáció területe

1.2014371506730201 7. �xáció súlypontjának távolsága a felvillanó ponttól

0.7441821411973383 8. �xáció szélessége

0.6518010603372163 1. �xáció átlagsebessége, jobb szem

0.5974494611508196 1. szakkád átlagsebessége, bal szem

0.5037829285456376 Jobb és bal szem közötti átlagos távolság

0.40625005546852566 12. �xáció 3. meredeksége

0.25958429561201424 8. �xáció 3. meredeksége

0.25401672511184886 6. �xáció átlagsebessége, jobb szem

12. táblázat. A 10 legfontosabb attribútum, 12. személy, döntési fa.

5-ös azinosítószámú kísérleti személy

Az 5-ös azonosítójú személy döntési fák szerinti legfontosabb attribútumait a 9.

táblázat, a random forest szerinti legfontosabb attribútumokat a 10. táblázat, az

adaboost algoritmus szerintit pedig a 11. táblázat mutatja.

Az 5-ös azonosítójú személy esetén egyetlen olyan attribútum sincs, ami mind-

egyik algoritmus legfontosabbjai között ott lenne. Viszont 5 olyan attribútum is van,

amelyik a random forest és az adaboost esetén is szerepel a legfontosabb változók

között. A harmadik �xáció átlagsebessége a jobb szemre mindkét esetben az els®

helyen áll. Ezen kívül még a hatodik és az els® �xáció átlagsebessége a jobb szemre,

a hatodik �xáció szélessége és a �xációszám szerepel a fontos attribútumok között.

Továbbá egy olyan attribútum van amelyik a döntési fák és az adaboost esetén is

szerepel a táblázatokban, ez a jobb szem mozgásának a szélessége.

12-es azonosítószámú kísérleti személy

A 12-es azonosítójú személy döntési fák szerinti legfontosabb attribútumait a

12. táblázat, a random forest szerinti legfontosabb attribútumokat a 13. táblázat,

az adaboost algoritmus szerintit pedig a 14. táblázat mutatja.

Ebben az esetben 4 olyan változó van, amelyik mind a 3 algoritmus legfontosabb

változói között szerepel, az els® és harmadik szakkád átlagsebessége a bal szemre,

a tizenegyedik �xáció területe és a hetedik �xáció távolsága a felvillanó ponttól.

A jobb szem mozgásának területe a random forest és az adaboost algoritmusok

toplistájában is szerepel, a nyolcadik �xáció szélessége pedig a döntési fák és az

adaboost algoritmusokéban.
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Gini-indexek összege Attribútum

0.811541271486816 7. �xáció súlypontjának távolsága a felvillanó ponttól

0.4803161668748924 11. �xáció szélessége

0.4717134436392626 1. szakkád átlagsebessége, bal szem

0.4589929077369015 11. �xáció területe

0.4482126919505736 3. szakkád átlagsebessége, bal szem

0.34408344913844713 Jobb szem mozgásának magassága

0.2949325370034212 11. �xáció átlagsebessége, jobb szem

0.27689398654960096 2. �xáció súlypontjának távolsága a felvillanó ponttól

0.22311132304268033 11. szakkád átlagsebessége, jobb szem

0.19337902503979712 Jobb szem mozgásának területe

13. táblázat. A 10 legfontosabb attribútum, 12. személy, random forest.

Gini-indexek összege Attribútum

0.8 1. szakkád átlagsebessége, bal szem

0.775 Bal szem mozgásának szélessége

0.725 7. �xáció súlypontjának távolsága a felvillanó ponttól

0.575 8. �xáció szélessége

0.47500000000000003 3. szakkád átlagsebessége, bal szem

0.4 Jobb szem mozgásának területe

0.4 Fixációszám

0.4 11. �xáció területe

0.4 1. �xáció szélessége

0.375 12. �xáció szélessége

14. táblázat. A 10 legfontosabb attribútum, 12. személy, adaboost.
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Gini-indexek összege Attribútum

6.085795229885287 Bal szem mozgásának területe

3.316795002675187 Bal szem mozgásának szélessége

1.9707388537265764 Jobb szem mozgásának magassága

0.8347904057386174 12. �xáció magassága

0.6195662839760595 11. szakkád átlagsebessége, bal szem

0.482240618051152 1. �xáció átlagsebessége, jobb szem

0.2579485451072919 3. �xáció 2. meredeksége

0.2572305808790308 10. �xáció 1. meredeksége

0.25058567384522634 12. �xáció 3. meredeksége

0.1974442515818194 7. �xáció súlypontjának távolsága a felvillanó ponttól

15. táblázat. A 10 legfontosabb attribútum, 23. személy, döntési fa.

Gini-indexek összege Attribútum

0.4329769803043586 Bal szem mozgásának szélessége

0.3444861458702692 12. �xáció 3. meredeksége

0.3139283772572253 Jobb szem mozgásának magassága

0.25060584346268067 12. �xáció 4. meredeksége

0.23382233652257114 Bal szem mozgásának területe

0.23204954935686228 1. �xáció 4. meredeksége

0.2250718973781768 12. �xáció 2. meredeksége

0.1965038501612618 5. szakkád átlagsebessége, jobb szem

0.15171117185885008 Jobb szem mozgásának területe

0.0889834163074772 5. �xáció súlypontjának távolsága a felvillanó ponttól

16. táblázat. A 10 legfontosabb attribútum, 23. személy, random forest.

23-as azonosítószámú kísérleti személy

A 23-as azonosítójú személy döntési fák szerinti legfontosabb attribútumait a

15. táblázat, a random forest szerinti legfontosabb attribútumokat a 16. táblázat,

az adaboost algoritmus szerintit pedig a 17. táblázat mutatja.

A legfontosabb attribútumok között 2 olyan van, amelyik mind a 3 algoritmusnál

jelen van, a bal szem mozgása által bejárt terület szélessége és a jobb szem által

bejárt terület magassága. 2 olyan attribútum van, amelyek a döntési fák és a random

forest esetén is jelen vannak, a bal szem mozgásának területe, és a tizenkettedik

�xáció harmadik meredeksége. A tizenegyedik szakkád átlagsebessége a bal szemre

a döntési fák és a ranfom forest fontossági listájában közös. További 3 attribútum
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Gini-indexek összege Attribútum

1.575 Bal szem mozgásának szélessége

0.925 Jobb szem mozgásának magassága

0.525 5. �xáció súlypontjának távolsága a felvillanó ponttól

0.5 8. �xáció magassága

0.4 7. �xáció szélessége

0.375 11. szakkád átlagsebessége, bal szem

0.35000000000000003 6. �xáció 1. meredeksége

0.325 5. szakkád átlagsebessége, jobb szem

0.325 Jobbszem mozgásának területe

0.325 5. �xáció szélessége

17. táblázat. A 10 legfontosabb attribútum, 23. személy, adaboost.

Gini-indexek összege Attribútum

6.373801002147814 11. szakkád átlagsebessége, jobb szem

2.006462662983702 10. �xáció szélessége

1.529041690400046 11. �xáció területe

0.8871936626497517 Fixációszám

0.8466792370377815 Bal szem mozgásának szélessége

0.6717275530225084 6. szakkád eltérése az egyenest®l

0.3007097278530871 1. �xáció szélessége

0.2631210118714481 1. �xáció magassága

0.2080024318983866 1. szakkád átlagsebessége, bal szem

0.15128963541111398 2. �xáció átlagsebessége, jobb szem

18. táblázat. A 10 legfontosabb attribútum, 29. személy, döntési fa.

pedig a random forest és adaboost algoritmusok esetén közös. Ezek az ötödik szakkád

átlagsebessége a jobb szemre, a jobb szem mozgásának területe, és az ötödik �xáció

súlypontjának távolsága a felvillanó ponttól.

29-es azonosítószámú kísérleti személy

A 29-es azonosítójú személy döntési fák szerinti legfontosabb attribútumait a

18. táblázat, a random forest szerinti legfontosabb attribútumokat a 19. táblázat,

az adaboost algoritmus szerintit pedig a 20. táblázat mutatja.

Itt is 2 olyan attribútum van, amelyik mindhárom toplistában szerepel, a tizen-

egyedik szakkád átlagsebessége a jobb szemre és a tizedik �xáció területének széles-
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Gini-indexek összege Attribútum

0.38549554633301986 1. �xáció súlypontjának távolsága a felvillanó ponttól

0.32086291216178964 11. szakkád átlagsebessége, jobb szem

0.31709617319644234 Bal szem mozgásának magassága

0.2410979792371241 Jobb szem mozgásának szélessége

0.21879461594252042 10. �xáció szélessége

0.17225624891963243 Bal szem mozgásának szélessége

0.11454646902361548 11. �xáció magassága

0.11146270820075235 7. szakkád átlagsebessége, bal szem

0.08698522743351565 7. �xáció átlagsebessége, bal szem

0.08399614717106338 1. szakkád átlagsebessége, bal szem

19. táblázat. A 10 legfontosabb attribútum, 29. személy, random forest.

Gini-indexek összege Attribútum

0.5 10. �xáció szélessége

0.47500000000000003 4. �xáció szélessége

0.47500000000000003 F2. �xáció szélessége

0.44999999999999996 Jobb szem mozgásának szélessége

0.44999999999999996 2. �xáció átlagsebessége, jobb szem

0.4 Bal szem mozgásának magassága

0.375 5. �xáció súlypontjának távolsága a felvillanó ponttól

0.375 11. �xáció súlypontjának távolsága a felvillanó ponttól

0.325 11. szakkád átlagsebessége, jobb szem

0.3 11. szakkád átlagsebessége, bal szem

20. táblázat. A 10 legfontosabb attribútum, 29. személy, adaboost.
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Gini-indexek összege Attribútum

6.075702956020203 1. �xáció átlagsebessége, jobb szem

2.389884088514191 11. szakkád átlagsebessége, bal szem

2.0853844848073186 4. szakkád eltérése az egyenest®l

2.0048959608323336 8. �xáció területe

1.0996509044747649 1. �xáció 4. meredeksége

0.5119869971556281 3. �xáció súlypontjának távolsága a felvillanó ponttól

0.4893893357568299 7. �xáció átlagsebessége, jobb szem

0.14150943396227034 1. szakkád átlagsebessége, bal szem

0.07075471698113482 3. szakkád átlagsebessége, bal szem

0.028037383177569285 5. �xáció átlagsebessége, bal szem

21. táblázat. A 10 legfontosabb attribútum, 31. személy, döntési fa.

Gini-indexek összege Attribútum

0.726191816492093 1. �xáció átlagsebessége, jobb szem

0.32349427269755354 7. �xáció 1. meredeksége

0.2940722215620025 2. �xáció 1. meredeksége

0.2795114617749684 1. �xáció szélessége

0.2718269984805088 2. �xáció 2. meredeksége

0.2544637743978591 8. �xáció szélessége

0.2439377322769433 1. �xáció területe

0.22069176151011244 11. �xáció 3. meredeksége

0.1422878003341369 2. �xáció 3. meredeksége

0.11203075983106082 7. �xáció 4. meredeksége

22. táblázat. A 10 legfontosabb attribútum, 31. személy, random forest.

sége. A döntési fák és a random forest esetén közös attribútum a bal szem mozgása

által bejárt terület szélessége és az els® szakkád átlagsebessége a bal szemre. A dön-

tési fák és az adaboost esetén a második �xáció átlagsebessége a jobb szemre közös

attribútum. A random forest és az adaboost estén pedig a bal szem által bejárt

terület magassága és a jobb szem által bejárt terület szélessége a további közös

attribútumok.

31-es azonosítószámú kísérleti személy

A 31-es azonosítójú személy döntési fák szerinti legfontosabb attribútumait a

21. táblázat, a random forest szerinti legfontosabb attribútumokat a 22. táblázat,
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Gini-indexek összege Attribútum

0.6749999999999999 1. �xáció átlagsebessége, jobb szem

0.575 Fixációszám

0.525 7. szakkád átlagsebessége, bal szem

0.5 7. �xáció súlypontjának távolsága a felvillanó ponttól

0.44999999999999996 3. �xáció átlagsebessége, jobb szem

0.4 6. szakkád átlagsebessége, jobb szem

0.375 8. �xáció szélessége

0.375 1. �xáció szélessége

0.35000000000000003 7. �xáció 1. meredeksége

0.35000000000000003 2. �xáció magassága

23. táblázat. A 10 legfontosabb attribútum, 31. személy, adaboost.

Gini-indexek összege Attribútum

7.083502646108618 Bal szem mozgásának szélessége

2.070708544059537 Balszem mozgásának területe

1.9497144555292794 4. szakkád átlagsebessége jobb szem

0.8790544015330028 2. szakkád átlagsebessége, bal szem

0.49559416041093 6. �xáció átlagsebessége, bal szem

0.4751993389948538 12. �xáció súlypontjának távolsága a felvillanó ponttól

0.33190925971419244 9. �xáció 3. meredeksége

0.2706080338984804 4. �xáció 3. meredeksége

0.21754894851339626 Jobb szem mozgásának területe

0.20925566779116042 2. �xáció 1. meredeksége

24. táblázat. A 10 legfontosabb attribútum, 36. személy, döntési fa.

az adaboost algoritmus szerintit pedig a 23. táblázat mutatja.

A 31-es személy esetén egyetlen olyan attribútum van amelyik mindhárom al-

goritmus legfontosabb attribútumai között szerepel, az els® �xáció átlagsebessége

a jobb szemre. Viszont ez az attribútum mindhárom algoritmusnál az els® helyen

szerepel. Ezen az egy változón kívül már csak a random forest és az adaboost algorit-

musok fontos attribútumai között van átfedés. A nyolcadik �xáció szélessége, az els®

�xáció szélessége és a hetedik �xáció els® meredeksége szerepel mindkét toplistában.

49



Gini-indexek összege Attribútum

0.6128276788079248 Balszem mozgásának szélessége

0.41336689687973427 10 szakkád átlagsebessége, bal szem

0.40121361717882753 Bal szem mozgásának területe

0.3896235449104023 9. szakkád átlagsebessége, bal szem

0.38642185522369715 2. szakkád átlagsebessége, bal szem

0.2820735301624712 Jobb szem mozgásának magassága

0.1896838918846144 6. �yáció 4. meredeksége

0.16731557615287349 Jobb szem mozgásának területe

0.1627566381195942 4. �xáció súlypontjának távolsága a felvillanó ponttól

0.15490748443811736 4. �xáció szélessége

25. táblázat. A 10 legfontosabb attribútum, 36. személy, random forest.

Gini-indexek összege Attribútum

1.3499999999999999 Jobb szem mozgásának magassága

0.775 Bal szem mozgásának szélessége

0.55 8. szakkád eltérése az egyenest®l

0.47500000000000003 12. �xáció magassága

0.44999999999999996 4. szakkád átlagsebessége, jobb szem

0.44999999999999996 9. �xáció szélessége

0.425 7. �xáció magassága

0.375 8. �xáció szélessége

0.35000000000000003 3. szakkád eltérése az egyenest®l

0.35000000000000003 Bal szem mozgásának területe

26. táblázat. A 10 legfontosabb attribútum, 36. személy, adaboost.
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36-os azonosítószámú kísérleti személy

A 36-os azonosítójú személy döntési fák szerinti legfontosabb attribútumait a

24. táblázat, a random forest szerinti legfontosabb attribútumokat a 25. táblázat,

az adaboost algoritmus szerintit pedig a 26. táblázat mutatja.

A 36-os személynél 2 olyan változó van, amelyik mindhárom algoritmus legfonto-

sabb attribútumai között jelen van, a bal szem mozgása által bejárt terület és annak

szélessége. Ezen kívül a jobb szem mozgása által bejárt terület és a második szak-

kád átlagsebessége a bal szemre a döntési fák és a random forest algoritmus esetén

közös. A jobb szem által bejárt terület magassága a random forest és az adaboost

módszereknél, a negyedik szakkád átlagsebessége a jobb szemre pedig a döntési fák

és az adaboost esetén közös változó.

6. Programozási környezet

A szakdolgozat elkészítése során felmerül® összes feladat megoldására Python

programozási nyelvben készítettem a programokat. A kódokat az IPython Notebook

futtatókörnyezetben írtam meg és futtattam [8]. A Python használatának el®nye,

hogy könnyen megtanulható és számos moduljának köszönhet®en nagyon sokrét¶,

szinte bármilyen felmerül® probléma megoldásához kínált megoldást.

A csv fájlok olvasását és írását a csv modul segítségével sikerült megoldani [9].

Az ábrák a matplotlib rajzoló b®vítménnyel készültek [10]. Mivel a Python alap-

készletében csak a legegyszer¶bb m¶veletek vannak benne, így a gyökvonáshoz vagy

egészrész számításhoz a math könyvtár beolvasása volt szükséges [11]. A többdimen-

ziós tömbökkel és mátrixokkal való számolás megkönnyítéséhez a numpy modulra

volt szükség [12]. Az sklearn csomagot használtam az adatbányászati algoritmusok-

hoz [13]. Ezen belül van lehet®ség az ROC görbék megrajzolására és az attribútumok

fontossági sorrendjének megállapítására is.

7. Összefoglalás

Szakdolgozatomban szemmozgások adatait vizsgáltam személyek azonosítása cél-

jából. Az els® lépés a szemmozgások megismerése, majd az adatok megértése volt.

Ezután a �xációk és szakkádok megkülönböztetése, majd az attribútumok kinyerése

következett. Az, hogy milyen változók kerültek az adatbázisba, heurisztikus alapon

döntöttem el, kés®bbi vizsgálatok során tetsz®legesen b®víthet® az attribútumok

listája. Több változó esetén, ha azok tartalmaznak valamilyen új információt az

adott személyr®l, az azonosítás pontossága tovább növekedhet. A vizsgálatok során
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azonban eltérve az adatbányászati verseny eredeti kiírásától, nem az összes kísér-

leti személyt próbáltam meg azonosítani, hanem a hét legtöbb kísérleti helyzetben

résztvev®t. Ennek az volt az oka, hogy a személyek között sok olyan volt, akihez

nagyon kevés kísérleti helyzet tartozott. Ezeket a személyeket nem lehetne sikeresen

azonosítnai, hiszen még azt a kevés mintát is, amellyel rendelkeznek két részre kellett

osztani, egy tanító és egy teszt halmazra. Így a tanulás során még kevesebb adat

alapján kellett volna megtalálni az adott személy sajátosságait.

A vizsgálatok során három klasszi�káló algoritmust próbáltam ki. Az els® a dön-

tési fa volt, a második a random forest, a harmadik pedig az adaboost algoritmus.

A döntési fák teljesítménye nem volt meggy®z®, azonban a random forest és az ada-

boost algoritmusok már sikeresek voltak, mind a hét személy esetén meghaladták az

AUC értékek a 0,93-at. A legsikeresebben az 5-ös azonosítószámú személyt sikerült

azonosítania mindhárom algoritmusnak.

Kés®bbi vizsgálatok során a �xációk és szakkádok pontosabb, ki�nomultabb elkü-

lönítésével, valamint a jelenlegi attribútumok b®vítésével, módosításával a személyek

azonosítása talán még pontosabbá tehet® lenne.
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